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Τι είναι το VETFest;
Το VETFest – 12 Events for Transnational and 
National VET networks είναι ένα διετές Έργο, 
συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα 
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 
οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και 
θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2021.

Υλοποιείται από σύμπραξη έντεκα (11) εταίρων 
από πέντε (5) χώρες: Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, 
Ελλάδα, και Τουρκία.

Newsletter No.1
November 2019

What is VETFest about?
VETFest - 12 Events for Transnational and National VET networks is a two year Project, running from October 2019 
to September 2021, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission.

It is implemented by a consortium of eleven (11) partners from five (5) countries: Por-
tugal, Spain, Italy, Greece, and Turkey.

The VETFest Project foresees to provide solutions to the challenges faced by VET.

Which are the objectives of VETFest?
The Project aims to achieve four main objectives:

−	 Creation of a transnational network of VET providers.
−	 Fostering cross-border cooperation through the exchange and implementation of good practices.
−	 Improvement of the quality of VET through peer counselling for the implementation of EU instruments, namely EQA-

VET.
−	 Assistance in internalization actions of VET institutions and the professional development of their teachers.

Το Έργο VETFest στοχεύει στην προσφορά λύσεων 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι 
ΕΕΚ.

Ποιοι είναι οι στόχοι του VETFest;
−	 Η ΕΕΚ αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις 

κατά τη διαδικασία εξέλιξής της: 
περιορισμένη συνεργασία και ανταλλαγή 
καλών πρακτικών μεταξύ των ινστιτούτων 
ΕΕΚ, χαμηλή κοινωνική αναγνώριση των 
αποφοίτων ΕΕΚ, έλλειψη διεθνοποίησης 
των ινστιτούτων, των εκπαιδευτών και 
των εκπαιδευόμενων, δυσκολίες των 
ινστιτούτων ΕΕΚ στην εφαρμογή μηχανισμών 
διασφάλισης ποιότητας, λόγου χάρη EQAVET, 
παρωχημένες γνώσεις εκπαιδευτών, κλπ.

−	 Το Έργο προσβλέπει στη διευθέτηση αυτών 
των προκλήσεων μέσω της επίτευξης 
τεσσάρων βασικών στόχων:

−	 Δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου 
παρόχων ΕΕΚ.

−	 Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας 
μέσω της ανταλλαγής και της εφαρμογής 
καλών πρακτικών.

−	 Βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ μέσω 
της συμβουλευτικής για την εφαρμογή 
ευρωπαϊκών εργαλείων, συγκεκριμένα του 
EQAVET.

−	 Συνεισφορά στις δράσεις διεθνοποίησης των 
ινστιτούτων ΕΕΚ και στην επαγγελματικής 
ανάπτυξη των εκπαιδευτών.  
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Γνωρίστε την Ομάδα

Επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας

Ακολουθήστε μας στο 
Facebook 

www.vetfestproject.eu @VETFest.project

Τι έχει συμβεί έως τώρα;
Οι δράσεις του Έργου ξεκίνησαν με την πρώτη 
συνάντηση των εταίρων, στις εγκαταστάσεις 
του SPEL, στο Espinho της Πορτογαλίας, 
στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2019. Οι εταίροι 
συζήτησαν λεπτομερώς τη μεθοδολογία και 
τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για 
τον προσδιορισμό των καλών πρακτικών 
στην ΕΕΚ σχετικά με δράσεις, πρακτικές 
διεθνοποίησης, εφαρμογή του EQAVET και 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών. 
Αυτές οι πρακτικές θα συμπεριληφθούν 
στο «Booklet Καλών Πρακτικών στην 
ΕΕΚ» που θα παραχθεί κατά την επόμενη 
φάση υλοποίησης. Για την έγκαιρη και 
ποιοτική υλοποίηση των αναμενόμενων 
δράσεων, η σύμπραξη συμφώνησε σε ένα 
λεπτομερές χρονοδιάγραμμα καθηκόντων 
και δραστηριοτήτων.
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